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حادثه تروریســتی چهارشــنبه تهران، مرقد امام مطهر و مجلس شورای اسالمی 
را هدف گرفته بود که ناکام ماند. داعش مســئولیت این حمله تروریســتی را به عهده 
گرفت. اما نکاتی درباره ی کنش ها و واکنش های برخی کشــورها و برخی رویدادها 

قابل توجه است:
شاید تهدید بن ســلمان و وزیر امورخارجه عربستان مبنی بر تنبیه ایران به خاطر 
حمایت از تروریســم بوده است. این تروریسم کامال از سوی عربستان سعودی تامین 
مالی می شود. عربستان می خواهد ایران را صحنه جنگ کند! شاید علت دیگر حمایت 
ایران از قطر باشد که موجب خشم عربستان شده است. با این اوصاف عربستان ارتباط 

حمله تروریستی را رد کرده است اما شواهد خالف این را نشان می دهد.
یا شــاید این توطئه ای آمریکایی ســعودی علیه ایران بوده است. چرا که بعد از 
مالقات ترامپ در عربســتان و قراردادهای میلیاردی نظامی، عربستان اعتماد به نفس 
کاذبی در قدرت یافته اســت و به خود جرأت داده اســت تا به قدرت خاورمیانه تعرض 
کند. پیوند سیاسی آمریکا و عربستان حتی در ابراز محکومیت حادثه تروریستی تهران 
نیز به وضوح پیداست . نکته قابل توجه دیگر نیز، موفقیت آمیز خواندن این حمله توسط 
برخی رسانه های معاند است. اما آنچه بارز است شکست این عملیات است. افراد مسلح 
مرقد مطهر و مجلس را نشــانه گرفته بودند. تقریبا این 8 تروریست یا کشته شدند یا 
دستگیر و یا دست به عمل انتخاری زدند و این یعنی فشاری که نیروهای امنیتی بر افراد 
تروریست وارد آورده بودند از توان تروریست ها بیشتر بوده است. در صورتی که در سایر 
حمالت تروریستی که در اروپا و سایر مناطق جهان انجام می شود تروریست ها با تأخیر 
دستگیر می شوند، این نشانگر هوشیاری گروه ها و نیروهای امنیتی کشور ایران است.

داعش در ایران، مرقد امام خمینی )ره( را هدف حمله تروریســتی خود قرار داد. شــاید 
هدف اصلی ایجاد جنگ روانی در ایران و تضعیف روحیه مردم بوده است چرا که حرم 
مطهر امام راحل نماد عزت و شجاعت این ملت است. و از سوی دیگر مجلس شورای 
اســالمی را هدف گرفت جایی که در آن قوانینی مطابق با اسالم تأیید و تصویب می 
شود. اما سپاه پاسداران تأکید کرد که »انتقام می گیریم«. داعش سرزمینی با عقبه ای 
سرشار از شجاعت و دلیری را هدف گرفته است. اما باید به کشورهای مدافع داعش و 
تهدید کننده جمهوری اســالمی ایران یادآور شد که سرزمین ایران، سرزمینی با سابقه 
تاریخی است که هیچ گاه تن به استعمار و تحت الحمایگی نداده است. سرزمین ایران 
در دوران انقالب اسالمی با بعث و صدام مقابله کرده است بدون آنکه اظهار عجز کند. 
دولتمردان جمهوری اســالمی ایران بی پروا و مدبرانه امنیت را برقرار نموده اند. ایران 
اسالمی، سرزمین شیرمردانی از جنس چمران، همت و خرازی است که سردار سلیمانی 
ســند این مدعاســت. داعش کشوری را نشــانه گرفت که رهبرش به حرمت برادری 
اســالمی در فاجعه منا صبوری کرد و پاسخ خشن را مطرح نکرد.مردم در مقابله با این 
عمل بیشتر با یکدیگر و با نظام متحد می شوند. بنابراین داعش یا هر گروه دیگری که 
به خود اجازه دهد به سرزمین و نظام جمهوری اسالمی ایران تجاوز کند تنها راه های 
نفوذ را تنگ و تنگ تر می کند. جمهوری اســالمی ایران در خاورمیانه بیشترین تجربه 
مقابله با گروه های تروریستی را داراست و این خود وجه ممیزه ایران از سایر کشورهای 
مورد هجوم تروریست است. داعش با اتکا به تفکر منحرف شده وهابی و کمک مالی 
عربســتان، قادر نخواهد بود گربه هوشیار خاورمیانه را به چالش بکشد حتی اگه مانند 

گروه بعث و صدام تمام کشورها را شامل شود.

با وجود این که قطر کشور کوچکی بوده، اما میزبان بزرگترین پایگاه نظامی هوایی 
و دریایی آمریکا و مرکز و قلب عملیاتی - اطالعاتی عملیات تروریستی و ضد تروریستی 
در ســوریه است. قطر در روند آتش بس سوریه، با ایران همکاری کرد. اقدامات قطر را 
که به دنبال کسب نفوذ و حاکمیت در جهان عرب و مسلمانان است، عربستان به ربودن 
نقش این کشــور تلقی کرده است. سوال اینجاست که چرا قطر این چنین مورد حمله 
و هجوم عربســتان و متحدانش قرار گفت؟ احتمال دارد پاسخی که در این جا داده می 
شود از نگاه برخی از تحلیگران و سیاستمداران تا حدی انتزاعی و غیر مرتبط باشد، اما با 
کنار هم قرار دادن قطعات پازل جاری در منطقه شاید این دیدگاه و پاسخ کمی ملموس 
تر شود. بنابه گفته الجبیر، عربستان رویای کشاندن جنگ به داخل ایران را در سر دارد، 
خواســتار ایجاد جنگ داخلی در ایران با ایجاد اختالفات مذهبی - اقلیتی و صرف پول 
و دادن تســلیحات است. عربستان سعی در تحریک پاکستان علیه ایران و جنگ با آن 
کشور دارد. همچنین از آمریکا می خواهد تا تحریم های شدیدی علیه ایران وضع کند. 
هافینگتون پســت در مقاله ای سیاست ترامپ در حمایت از پروژه عربستان-امارات را 
برای بی ثبات کردن و تغییر نظام ایران می داند. دولت ترامپ در راســتای پیشبرد این 
اهداف ضدایرانی، »مایکل دی آندره« افســر عملیات های مخفی موسوم به شاهزاده 
تاریکی را به عنوان رئیس بخش ایران در ســیا منصوب کرد. به نظر می رسد حمایت 
عربســتان از گروه های شبه نظامی در بلوچستان پاکستان که در امتداد مرز سیستان و 

بلوچستان ایران عملیات  انجام می دهند نیز در این راستا قابل تحلیل باشد.
به نظر می رسد آنچه در خلیج فارس علیه قطر در حال وقوع است یک شبه کودتا 
اســت و با اشغال کویت توسط صدام قابل مقایسه است. اتهامات جدیدی به قطر وارد 
شده عالوه بر حمایت از طالبان و القاعده و اخوان و حماس حمایت از حزب اهلل و حوثی 
های یمن هم بیان شده اســت. این روند احتماال با پیوستن سایر کشورهای عربی به 
گروه چهار کامل خوهد شد قطر کامال در محاصره قرار خواهد گرفت. احتمال کودتا در 
قطر و حتی تحمیل جنگ به این کشور و اشغال آن توسط عربستان و متحدین آن دور 
از ذهن نیســت. با محاصره قطر از سوی 3 کشور همسایه )بحرین، امارات و عربستان 
ســعودی( قطر تنها از طریق آب های بین المللی و آب های منطقه ای ایران و آسمان 
ایران می تواند با جهان خارج ارتباط برقرار کند. سئوال مهم تر آن است که ایران در این 

مناقشه چه نقشی می تواند ایفا کند؟
به نظر می رسد منطقه آبستن حوادث جدید است و در عین حال شاید زمان وضع 
حمل منطقه نزدیک اســت. باید دستگاه سیاســت خارجی ایران این احتمال را در نظر 
بگیرد که این مولود جدید دامی برای کشــاندن ایران به جنگی خانمان سوز باشد. بنابر 
این شایســته اســت ایران با توجه به موقعیت پیچیده منطقه و نیز مسائلی که ما را در 
منطقه درگیر کرده است، سیاستی مبتنی بر صبر و انتظار و در عین حال هوشمندانه در 
پیش گیرد و به دنبال حمایت علنی از قطر در بحران کنونی نباشیم زیرا این وضعیت در 
روابط عربســتان و قطر مقطعی است و می تواند با مصالحه یا پیروزی عربستان خاتمه 
یابد. باید تالش کنیم وجه المصالحه  کشورهای منطقه قرار نگیریم. منطقه خلیج فارس 
و خاورمیانه از توسعه نیافتن سیاسی رنج می برند و ایران نباید بیش از این خود را درگیر 
مسائل این منطقه کند و در دام پهن شده از طرف آمریکا و متحدانش قرار گیرد. ادامه 
روند فعلی مبتنی بر سیاســت متوازن و عقالنی با کشــور های منطقه نشانی از قدرت 
هوشــمند ایران در سیاست خارجی دارد. ترامپ امروز بیش از هر زمانی دیگر، به صادر 
کردن بحران داخلی آمریکا در قالب جنگ و درگیری نیازمند اســت. از طرف دیگر می 
دانیم که تا امروز بحران های منطقه بیشــترین منافع و امنیت را برای اسرائیل تامین 
کرده است. با تدبیر و هوشمندی ایران به عنوان قدرت برتر منطقه و با اتکا بر دیپلماسی 
تدبیر و امید شاید بتوان از ورود مردم این منطقه حساس و آسیب پذیر به دوران وحشت 

و جنگ جدیدی ممانعت کرد و از آسیب دیدن بیشتر منطقه جلوگیری کرد.

موش نمی تواند گربه بگیرد

ضرورت هوشمندی ایران در تحوالت منطقه

عدم انتشــار گزارش تامین مالی افراط گری در انگلیس، 
عمده ترین ریشه اش در پیوندهای تجاری- تسلیحاتی لندن- 
ریاض قرار دارد و در برابر ســود سرشــاری که عاید انگلیس 
می گردد نقض دموکراسی و گســترش افراط و ترور از سوی 

دوستانش چون عربستان مانعی نخواهد داشت
الوقت - تناقض رفتار و عملکرد غربی ها در مورد مسائل 
مربوط به حقوق بشــر، دموکراسی، افراط گرایی و برتر از همه 
تروریسم، هر روز بیشتر از قبل نمایان می شود. در حقیقت نوع 
نگاه این کشورها به دوستان و متحدان خود در برابر دشمنان، 
موجب شده است تا تمامی این موارد در مورد کشورهای متحد 
نادیده گرفته شــوند  اما در مورد کشورهای غیر همسو و غیر 
مطیع نه تنها ســخت گیرانه بلکه همراه بــا دروغ پردازی و 
بزرگنمایی دیده شوند. نمونه بارز آن در سفر ترامپ به عربستان 
اتفاق افتاد. این کشور که متهم اصلی حادثه تروریستی یازدهم 
ســپتامبر می باشــد بدون واکنش شدید از ســوی آمریکا به 
مناسبات خود ادامه داده و مورد لطف ترامپ نیز قرار می گیرد. 
این در حالی است که ایران بارها از سوی همین کشورها مورد 
اتهام قرار گرفته است. انگلستان نیز از این مجموعه جدا نیست. 
این کشور تا کنون واکنش عمیقی در مقابل نقض حقوق بشر 
و دموکراســی و نیز ریشــه های افراط گرایی و تروریســم در 

کشورهای متحد غرب در خاورمیانه نشان نداشته است.
 این در حالی اســت که پس از وقایع تروریستی در لندن 
و منچســتر که به دلیل امنیت باالی این کشــور مورد انتظار 
هیچ کس نبود افکار عمومی داخلی را مشوش کرده است. این 
وقایع افکار عمومی انگلســتان را به این سمت سوق داده که 
سکوت دولت در برابر منابع کمک رسان به تروریست ها موجب 

شــد که در نهایت انگلســتان هم قربانی تروریسم بی بند و بار 
شود. این افکار از آن جا سرچشمه می گیرد که در سال 2015 
دیوید کامرون نخست وزیر وقت قول انتشار اسنادی را داد که 
نشــان می دهند چه کشورهایی در تامین مالی افراط گرایی در 
انگلستان نقش عمده را به عهده دارند. وی در ازای قول انتشار 

این اسناد، مجوز حمله هوایی به سوریه را کسب کرد.
با این وجود این گزارش تا کنون منتشــر نشده است. این 
در حالی است که در تازه ترین اظهارات دولتی از سوی بوریس 
جانسون وزیر خارجه دولت ترزا می، عنوان شده است که این 
اسناد هرگز قرار نبوده منتشر شوند. جانسون در توجیه ضرورت 
عدم انتشــار این اسناد، با حساس خواندن محتوای این اسناد، 
خاطرنشــان کرده که در وقایع تروریستی لندن موارد دیگری 
هم به غیر از این اسناد قابلیت بررسی دارند که دارای اهمیت 
هســتند. بیان این گفته ها در شرایطی اســت که رسانه های 
جمعــی و نیز مخالفان دولت محافظــه کار لندن در این مورد 
فشار مضاعفی به دولت وارد می کنند. آن ها انگیزه های مختلفی 
را پشــت تصمیم عدم انتشار گزارش تامین مالی افراط گرایی، 
می بینند که به احتمال قریب به یقین متهم اصلی آن عربستان 

سعودی باشد.
جرمی کوربین، رهبر حزب مخالف پارلمان انگلیس، یکی 
از افرادی اســت که این مســئله را با اهمیت جلوه داده و به 
دنبال پاســخگویی دولت در این زمینه اســت. وی در اظهار 
نظــری دولت را موظف به پخش این گزارش کرده و با توجه 
به نقش اصلی عربستان در این موضوع می گوید: انگلیس باید 
گفتگوهای مشخص و دشــواری با عربستان سعودی و دیگر 
کشورهای عرب خلیج )فارس( برگزار کند که حامی ایدئولوژی 

افراط گرایانــه بوده اند و منابع مالــی آن را تامین کرده اند. این 
ســخنان در حالی عنوان می شــوند که وی رقیب ترزا می در 
انتخابات آتی انگلیس بوده و یکی از وعده هایش قطع تجارت 
اســلحه با عربستان ســعودی به عنوان عامل اصلی افراط و 
تروریسم می باشد. مجموع این مالحظات نشان گر رفتار دوگانه 
انگلســتان در برابر پدیده تروریسم اســت. در حقیقت، کشور 
انگلســتان به دو دلیل عمده در مواجهه با پدیده تروریســم و 

حامیان آن رفتاری دوگانه دارد:
اول: طبق گزارشات واصله که در خبرگزاری ها نیز منتشر 
شده است لندن مجوز فروش تسلیحات به ارزش 5/3 میلیارد 
به عربستان ســعودی را کسب کرده است. این در حالی است 
که عمده فروش تســلیحات نظامی این کشور به خاورمیانه  و 
با ارزش 1/4 میلیارد بوده است. دولت در انگلستان معتقد است 
که فروش تسلیحات نظامی به چنین کشورهایی از طریق منابع 
مالی آن، موجب رشــد صنعت در انگلیس خواهد بود در مقابل 
مخالفان دولت معتقدند که باید از دموکراسی انگلیسی حراست 
شود و اقدام دولت در تجارت اسلحه با کشورهای مشکوک و 
سوال برانگیز همچون عربســتان این مورد را نقض و امنیت 
بریتانیا را تهدید می کند. واضح اســت که عدم انتشار گزارش 
تامین مالی افراط گری در انگلیس، عمده ترین ریشــه اش در 
پیوندهای تجاری- تســلیحاتی لندن- ریــاض قرار دارد و در 
برابر سود سرشاری که عاید انگلیس می گردد نقض دموکراسی 
و گسترش افراط و ترور از سوی دوستانی چون عربستان مانعی 

نخواهد داشت.
دوم: انتشار چنین گزارشی عواقب بعدی نیز به دنبال خواهد 
داشت. این عواقب با سوال افکار عمومی مطرح می گردند: اگر 

عربســتان بزرگترین حامی و تامین کننده مالی تروریسم می 
باشد رابطه آن با دولت لندن چیست؟  چرا انگلستان در برابر آن 
سکوت می کند؟ چرا به آن سالح می فروشد؟ آیا فروش این 
تسلیحات به معنای دست داشتن انگلستان در وقایع تروریستی 
نیست؟آیا خود دولتمردان انگلیس درحمالت تروریستی به این 
کشور، در ردیف متهمان اصلی  این مسئله قرار نمی گیرند؟ و 
ســوال هایی از این دست که افکار عمومی انگلستان و جهان 
با آن درگیر خواهد شــد.اگرچه آگاهان سیاسی در این کشور ، 
اصرار زیادی به انتشار این اسناد دارند، اما با توجه به مشارکت 
و همراهی انگلیس در کالن پرونده تروریزم از جمله همکاری 
با عربســتان، بعید به نظر می رســد که چنین اسنادی انتشار 
یابد. اگر بنا باشــد انگلیس ، با توجه به نقش و ســوابق دور و 
نزدیکش در مصائب مربوط به جهان و بویژه جهان اســالم و 
منطقه غرب آســیا ، اسناد را رو کند، آنگاه الزم می آید  اسناد 

بیشماری منتشر گردد .

دوگانگی رفتار انگلیس در پدیده تروریسم و حامیان آن
نفیسهالهدادی-تحلیلگر

براســاس اعالم نتایج اولیه که ساعات اولیه بامداد 
جمعه ) به وقت محلی ( اعالم شــد با شــمارش آرای 
263 حــوزه انتخابیــه، حزب کارگر کماکان پیشــتاز 
است. نتایج شمارش آرای این صندوق ها به شرح ذیل 

است:
حزب کارگر: 128 کرسی

حزب محافظه کار: 104 کرسی
لیبرال دموکرات ها: 2 کرسی

حزب ملی اسکاتلند: 16 کرسی
دیگر احزاب: 13 کرسی

نتایج یاد شــده مویــد افزایش قابل مالحظه حمایت 
ها از حزب کارگر و کاهش حمایت از حزب محافظه 
کار و حزب ملی اســکاتلند و ســقوط کامل حزب ضد 

اروپایی و ضد مهاجر یوکیپ است.
امــا به رغم نتایــج اولیه، ارزیابــی های صورت 
گرفته در شعب اخذ رای حاکی از این است که حزب 
محافظه کار به رهبری 'ترزا می' همچنان بزرگترین 

حــزب انگلیس در مجلس عوام باقــی خواهد ماند هر 
چند از شــانس اندکی برای کسب اکثریت کرسی های 

پارلمان برخوردار است.
مردم انگلیس، اســکاتلند، ولز و ایرلندشمالی روز 
پنجشــنبه برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام و تعیین 
دولت آینده این کشور، به پای صندوق های رای  رفتند.
در جریان این انتخابات عمومی که پنجاه وهفتمین 
انتخابــات پارلمانــی انگلیس از ســال 1801 میالدی 
بشــمار می آید سرنوشت 650 کرسی مجلس عوام از 

سوی مردم این کشور رقم خواهد خورد.
انتظار می رود که نتایج نهایی این انتخابات که در 
40 هزار شعبه اخذ رای در سراسر بریتانیا)انگلیس، 
ولز، اســکاتلند و ایرلند شــمالی( برگزار می شود، تا 

پیش از ظهر روز جمعه مشخص شود.
براساس آخرین آمار اعالم شده در کل 46 میلیون 
و 900 هــزار نفر برای ثبت نــام در انتخابات امروز 

انگلیس ، ثبت نام کرده بودند.
به موجب بررســی هــای صورت گرفته توســط 
موسسه نظرسنجی 'ایپوس موری 'برای سه شبکه 'بی 
بی سی'، ' آی تی وی' و 'اسکای نیوز'، در حوزه های 
انتخابیه که در ســاعت 22 امشــب منتشر شد، حزب 
محافظه کار می تواند در حدود 314 کرســی بدســت 
آورد امــا ایــن تعداد کرســی برای کســب اکثریت در 

مجلس عوام کافی نیست.
حزب محافظه کار در صورت درســت بودن این 
ارزیابــی که یک فاجعــه برای آن خواهــد بود، برای 

تشکیل دولت نیازمند به 12 کرسی است.
براساس بررسی های یاد شده، حزب کارگر 266 
کرسی، حزب لیبرال دمکرات به رهبری 'تیم فارون ' 
14 کرسی، حزب یوکیپ به رهبری 'پائول نوتال' هیچ 
کرسی، حزب ملی اسکاتلند به رهبری 'نیکال استرجن' 

34 کرسی بدست خواهند آورد.
بر اســاس ارزیابی یاد شــده ، حزب محافظه کار 
بدین ترتیب 17کرسی و حزب ملی گرای اسکاتلند هم 

22 کرسی از دست خواهند داد.
حزب ســبز نیز تنها کرسی پارلمانی خود را حفظ 

خواهد کرد.
به گزارش ایرنا در صورتی که براساس ارزیابی 
یاد شــده، هیچ  کدام از احزاب سیاســی قادر به کســب 
اکثریــت کرســی های مجلس عــوام نشــوند، انگلیس 
همانند سال 2010 میالدی، بار دیگر با 'پارلمان معلق 

' مواجه خواهد شد.
پارلمان معلق در شرایطی پدید می آید که هیچ کدام 
از احزاب سیاسی انگلیس نتوانند اکثریت 650 کرسی 
مجلس عوام که 326 کرســی ) نصف به عالوه یک( 

است، را به دست آورند .

در صورت بروز این وضعیت، حزبی که بیشترین 
کرســی ها مجلس عوام را به دســت آورده است برای 

تشکیل دولت بایستی با یک حزب دیگر ائتالف کند.
براســاس ســاختار سیاســی انگلیــس، حزبــی که 
اکثریت کرسی های مجلس عوام را بدست آورد دولت 
را تشــکیل و رهبر این حزب، نخســت وزیر آینده این 

کشور خواهد بود.
مجلس عوام در 30 فروردین ماه گذشــته، با 522 
رأی موافــق در برابــر 13 رأی مخالف، موافقتش را 
با پیشنهاد غیرمنتظره 'ترزا می' نخست وزیر و رهبر 
حــزب محافظه کار انگلیس بــرای برگزاری انتخابات 
زودرس پارلمانی در هشــتم ژوئن )18 خرداد( اعالم 
کرد.'تــرزا می' با تصور اینکه حزبش قادر به کســب 
کرســی های بیشــتری در مجلس عــوام و وارد کردن 
شکســت ســنگین به حزب کارگر بــه رهبری جرمی 
کوربین هست، تن به انتخابات زودرس پارلمانی داد.

تــا پیش از انحالل مجلس عوام، از 650 کرســی 
ایــن مجلس، حزب محافظه کار 330 کرســی، حزب 
کارگر 229 کرسی، حزب ملی اسکاتلند، 54 کرسی، 
حزب لیبــرال دمکرات 9 کرســی، حزب دمکراتیک 
وحدت طلب )ایرلند شمالی( 8 کرسی، حزب شین فین 
) ایرلند شمالی( 4کرسی، حزب 'پالید کامری' ) ولز( 

3 کرسی در اختیار داشتند. 

ادامه پیشتازی حزب کارگر در انتخابات انگلیس

مقام قطری که خواست نامش فاش نشود، در مصاحبه با رویترز گفت: امیر قطر برای حل اختالفات خود با همسایگانش 
میانجیگری ترامپ را نمی پذیرد و دوحه را به مقصد واشنگتن برای مشارکت در مذاکرات سازش ترک نخواهد کرد.

مقام قطری افزود: امیر قطر در حالی که کشورش تحت محاصره است ، دوحه را ترک نخواهد کرد.
عربستان، بحرین، امارات و مصر از روز دوشنبه گذشته روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند.

امیر قطر 
میانجگری ترامپ 

را نمی پذیرد

شــبکه تلویزیونی الجزیره قطر اعالم کرد 
هدف یک حمله سایبری بســیار گسترده قرار 
گرفته اســت.این شــبکه ماهواره ای با ارسال 
توئیتــی تصریح کرده که کلیه سیســتم های 
مرتبط از جملــه تارنماهای اینترنتی و پلت فرم 
های این رســانه بر روی شبکه های اجتماعی 

مورد هدف حمله سایبری قرار گرفته اند.

یــک منبع خبــری در شــبکه تلویزیونی 
الجزیره با تایید ایــن مطلب اعالم کرد تالش 

هایی برای مقابله با این حمله در جریان است.
پایگاه اینترنتی مادر این شــبکه به آدرس 
پنجشنبه  روز   www.aljazeera.com

بارها به تناوب از دسترس خارج شد.
این حمله ســایبری با تنش شــدید و کم 
ســابقه در منطقه خلیج فارس همزمان شــده 
است. عربستان سعودی و متحدانش در منطقه 
بــه تازگی ضمن متهم کردن قطر به حمایت از 

تروریســم و تالش برای نزدیکی به بزرگترین 
رقیب منطقه ای خود، ایران، روابط با دوحه را به 

کلی قطع کرده اند. 
عربســتان سعودی روز دوشــنبه ساعاتی 
پس از اعــالم قطع روابط با قطــر کلیه دفاتر 
شــبکه تلویزیونی الجزیره قطر در این کشور را 
تعطیل کرد.سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن 
محکوم کردن این اقدام عربســتان ســعودی، 
تعطیلی دفاتر شبکه الجزیره را نوعی گرو کشی 
در قبال تهاجم دیپلماتیک بر ضد دوحه توصیف 

کرده است.
شبکه الجزیره که بیست سال پیش توسط 
دولت قطر تاسیس شد با بیش از هشتاد دفتر در 
سراســر جهان و پخش برنامه به چندین زبان 
مختلف به رســانه مرجــع در جریان تحوالت 

موسوم به بهار عربی تبدیل شده بود.
منتقدان شبکه تلویزیونی الجزیره سیاست 
سردبیری این رسانه را جهت دار به سمت جریان 
های اســالمگرا توصیف کرده و از آن به عنوان 

ابزاری در خدمت دیپلماسی قطر یاد می کنند.

حمله سایبری به شبکه تلویزیونی الجزیره مرکز اطالع رســانی الحشد الشعبی اعالم کرد 
که نیروهای تیپ اول الحشد الشعبی روز پنجشنبه با 
حمالت ناکام گروهی از تروریستها مقابله کرده و آنها 
را به هالکت رساندند و دو خودروی زرهی آنها را در 

مرزهای عراق سوزاندند.
مرکز اطالع رســانی الحشــد الشــعبی افزود: 
نیروهای تیپ مزبور یک زره پوش بمب گذاری شده 
را که از خاک ســوریه وارد مرزهای عراق شده بود، 

منفجر کردند و سرنشنیان آن را به قتل رساندند.
یادآور می شــود که نیروهای الحشد الشعبی در 
عملیاتی ویژه در 4 ژوئن شهرالبعاج را به طور کامل 
از گروه تروریســتی و جنایتکار داعش آزاد کردند و 
خسارتهای گسترده جانی و تجهیزاتی به تروریستها 

وارد کردند.
جزئیات عملیات آزادسازی کرانه راست موصل

خبرنگار العالم درباره جزییات عملیات آزادسازی 
ساحل راست موصل گزارش داد که نیروهای عراقی 
با حمالت هوایی و توپخانه ای اکثر ســاختمانهای 
محله الزنجیلی را آزاد کردند و به باب سنجار رسیدند 
تا بدین ترتیب بخش قدیمی شهر موصل را از تمام 

طرفها به محاصره درآورند.
درگیری های شدیدی اینک در محله الزنجیلی 
در جریان اســت؛ این در حالی اســت که نیروهای 
عراقی همزمان تالش می کنند تا اهالی را از مناطق 
درگیــری خارج کنند.یک منبع امنیتی تاکید کرد که 
تمام نیروهای تروریســتی محاصره شــده در کرانه 
راست موصل، انتحاری و تک تیرانداز هستند و تعداد 
آنهــا 200 تا 250 نفر تخمین زده شــده و اکثر آنها 

خارجی هستند.
نیروهای عراقی از صبح امروز بیش از 300 نفر 
که تحت بازداشت داعش در محله های الزنجیلی و 
الشــفاء بودند، از منطقه خارج کردند و گذرگاه های 
امن جدیدی به روی غیرنظامیان محاصره شــده در 

بخش قدیمی شهر در نزدیکی باب سنجار گشودند.

الحشد الشعبی حمله داعش از 
خاک سوریه را ناکام ساخت

محمــد بن عبدالرحمن وزیر امور خارجه قطر 
اعالم کرد: ایران آماده ارســال کمک های غذائی 
به قطر اســت و 3 بندر را به این قضیه اختصاص 

خواهد داد.
وزیــر امورخارجه قطرگفت: قطــر هیچگاه 
اینگونــه با کشــورهای دیگر حتی دشــمنانش 

درنیفتاده بود.
وی افزود: تاکنون درخواســت های خاصی 
از قطر نشده اســت و ما همچنان منتظر دریافت 
درخواستی هســتیم. وزیر خارجه قطر اعالم کرد: 
هیچ تغییری در وضعیت ارتش قطر نیفتاده است 
و ما نیروهای ارتشــی را جابجا نکرده ایم و بعید 

می دانم که تغییری در مأموریت پایگاه آمریکائی 
در قطر ایجاد شود.وی گفت : نیروهای ترکیه ای 
برای تأمین امنیت همه منطقه راهی قطر شده اند.

بن عبدالرحمن افزود: ما تسلیم نخواهیم شد 
و استقالل سیاست خارجی ما تغییری نخواهد کرد 
و به توافقنامه هــای گاز مایع که با امارات امضاء 

کردیــم ، پایبند هســتیم.بن عبدالرحمن به بروز 
مشــکل کمبود مواد غذائی در قطر اشــاره کرد و 
گفت : قطر می تواند »همیشه « مواد غذائی خود 
را تأمین کند . ما درباره مواد غذائی نگران نیستیم 
و می توانیم همیشه همین وضعیت غذائی خودمان 

را حفظ کنیم.

واکنش قطر به بحران خود با کشورهای عربی

منابع خبری عربی در خبری فوری به نقل از 
خبرگــزاری آناتولی گزارش کردند که رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه قانون ارسال نیروی 

نظامی به قطر را تصویب کرده است.
بر اســاس قانونی که امشــب اردوغان برای 
اجراء ابالغ کــرد، ارتش ترکیه می تواند تا 5 هزار 

نیرو را در قطر مستقر کند.
به دنبال قطع روابط عربستان، بحرین، امارات 
و مصر با قطر مولود چــاووش اوغلو وزیر خارجه 

ترکیه روز دوشنبه گذشته ضمن اظهارتاسف از این 
واقعه خواستار گفت وگو برای حل این مساله شد.

وزیر خارجه ترکیــه اعالم کرد از میان رفتن 
اتحاد در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 

امری تاسف بار است.
چاووش اوغلو همچنین از آمادگی کشــورش 
برای کمک جهت بهبود روابط در میان کشورهای 

حوزه خلیج فارس خبر داد.
عربســتان ســعودی، مصر، بحرین، امارات 

متحده عربی، دولت مستعفی و فراری یمن، مالدیو 
و همچنین دولت وفاق ملی لیبی، اردن و موریتانی 
با وارد کردن این اتهام به قطر که باعث بی ثباتی 
در منطقه می شود، روابط دیپلماتیک با این کشور 
را قطع کرده  بودند.این کشورها قطر را به حمایت 
از »گروه های تروریستی« از جمله اخوان المسلمین 
متهم کرده اند.عربستان ســعودی اعالم کرد که 
این اقدام بــرای حفاظت در برابر »تروریســم و 
افراط گرایی« الزم اســت. گفته می شود عربستان 

همه نیروهای قطــری را از جنگ در یمن خارج 
کرده است.ریاض همه تماس های زمینی، دریایی 
و هوایی با قطر را قطع  کرد و کشورهای هم پیمان 

خود خواست که دست به اقدام مشابهی بزنند.

اعزام نیروی نظامی توسط ترکیه به قطر

به نقل از اســکای نیوز، این انجمن جمعه 
شب با صدور بیانیه ای در توییتر تاکید کرد که 
براساس فهرست منتشر شده از جانب عربستان 
سعودی و کشــورهای برادر آن درباره فهرست 

تروریستی، انجمن علمای جهان اسالم عضویت 
یوســف القرضاوی در مجموعه فقه اسالمی را 
پایان مــی دهد.این بیانیه تاکید کرده اســت 
که یوســف قرضاوی عالم اســالمی مصری 
االصل کــه در قطر زندگی می کنــد و مورد 
حمایت حاکمــان آن قراردارد، تاریخی طوالنی 
در تحریک و تشــویق به خشونت و تشویق و 
وادار کردن جوانان برای پیوستن به گروههای 
افراطی و صدور فتوا برای فعالیت های انتحاری 
در کارنامه خود دارد.عربســتان، مصر، امارات و 

بحرین با گذشت چهار روز از قطع روابط با قطر 
جمعه شــب با صدور بیانیه ای مشترک تعدادی 
از شــخصیت ها و نهادهای مختلف قطری و 
برخی کشورهای عربی را در فهرست تروریسم 

و مشمول تحریم معرفی کردند.
در فهرســت تحریمی هــا، نــام 26 تبعه 
مصری، 18 تبعه قطری، 5 تبعه لیبیایی، 2 تبعه 
اردنی، 2 تبعــه بحرینی، 2 تبعه کویتی، 1 تبعه 
اماراتی، 1 تبعه سعودی، 1 تبعه سعودی-کویتی 
و یک تبعه یمنی دیده می شــود.در بخشــی از 

بیانیه مشترک عربستان، بحرین، مصر و امارات 
آمده اســت: » مبارزه علیه تروریست ها و منابع 
مالــی آنها بدون توجه به خاســتگاه آنها، ادامه 
خواهد یافت. صرف نظــر از منبع تامین مالی 
تروریســت ها، ما به مبارزه علیه فعالیت های 
تروریستی و تخریب منابع تامین مالی آنها ادامه 
خواهیم داد. ما کشورهای چهارگانه توافق کرده 
ایم که 59 فرد و 12 ســازمان را در فهرســت 
تروریســتی قرار دهیم که در کشورهای عربی 

قرار دارند.«

اخراج یوسف القرضاوی از مجموعه فقه اسالمی


